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fagligt talt nyt
Gode viljer eller onde hensigter?

I Danmark gennemfører regeringen en skattereform,
som er mest til gavn for de bedst lønnede. Men ikke nok
med det. Regningen for skattelettelserne betales delvist
af ledige, kontanthjælpsmodtagere, efterlønsmodtage-
re og andre, der får mindre at leve af i årene fremover. 

I samme åndedrag skal vi høre politikere fra alle sider
af Folketinget opfordre til, at vi bruger flere penge for at
fremme vækst og beskæftigelse.
I Frankrig griber præsident Francois
Hollande opgaven an på en lidt anden
måde. Han hæver på én gang mindste-
lønningerne og skatterne for de
rigeste. Blandt andet indføres en
topskat på 75 procent!

Eftertankenmå melde sig, når to
lande, der er knyttet tæt til hinanden i
et fælles marked og har samme ønske
om at skabe vækst og arbejdspladser,

kan gribe til så forskellige
midler for at opnå det samme.

Måske har Hollande læst den
lærebog, hvori der står, at skal
man skabe vækst, gøres det
bedst ved at de, der reelt har
behov for et øget
forbrug, får mulig-
hed for det.
Og måske har
Helle, Villy og
Margrethe
læst den bog,
hvori der
står, at ved at

give mere til de bedst stillede … ja,
hvad så? De kan jo ikke spise flere
leverpostejsmadder, og vi bliver ikke
gladere mennesker af, at der bliver
større forskel mellem dem, der er rige,
og dem, der ikke er. 

Nogle af Europas ledere må tage fejl i
deres valg af løsning på den aktuelle
krise. H

Vi bliver ikke
gladere men -
nesker af, at der
bliver større
forskel mellem
dem, der er
rige, og dem,
der ikke er.

millioner kroner. Så meget
kan der ifølge Statens
Byggeforskningsinstitut
spares, hvis kommunerne
går i gang med en systema-
tisk energirenovering af
skolerne.

[kort sagt] 
Når Europa er i krise,
kan man vælge at
sætte gang i økono-
mien ved at give folk
flere penge mellem
hænderne. I Danmark
har vi valgt at give flere
penge til de rigeste. 
I Frankrig går man den
stik modsatte vej.

Af Reiner Burgwald, sektorformand  H foto: Jørgen True

Tidligere næstformand i
FOA Margit Vognsen er
død 69 år. Hun var oprinde-
ligt hjemmehjælper og blev
fagligt aktiv i Husligt
Arbejder Forbund, som hun
blev formand for i 1986.
Ved dannelsen af FOA i
1993 blev hun næstfor-
mand, og den post havde
hun frem til 2004, hvor hun
gik på efterløn.
Ligestilling og forbedring
af kvindernes uddannelses-
niveau var blandt hendes
mærkesager, og et af resul-
taterne var etablering af
social- og sundhedsuddan-
nelserne i 1991.

Læs mere

nekrolog på www.foa.dk
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Er antallet af medarbej-
dere i Krifas overens-
komstafdeling ifølge
dagbladet Politiken.
Krifa har til gengæld
mellem 30 og 40 tele-
fonsælgere ansat.

Kilde: Politiken

FOA prioriterer
anderledes
FOA har 30 ansatte i sin
overenskomstafdeling,
men har ingen telefon-
sælgere ansat.

Den hemmelige
pulje
333 FOA-medlemmer,
som har oplevet en fy-
ring, har fået støtte til
uddannelse fra Tryg-
hedspuljen. Puljen på 80
millioner kroner lever et
stille liv. Efter 14 måne-
der er kun 7% af pen-
gene brugt.

Læs mere

www.foa.dk/tryg
hedspuljen

11 næser til FOA
FOAs Klageinstans har
udgivet sin beretning
for 2011 med 31 saftige
sager, hvoraf 11 er endt
med, at klageren har
fået ret.

Læs mere

www.foa.dk/klagein
stans
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Brandudrykninger skal afgå
inden for fem minutter efter
modtaget alarm. Beredskabssty-
relsen har offentliggjort indbe-
retningerne for første halvår
2012. 13 kommuner overholdt
kravet for samtlige udrykninger.
De hurtigste var:
1. Herlev:Gennemsnitlig af-

gangstid på 0:27 minutter
2. Ballerup: Gennemsnitlig

afgangstid på 0:32 minutter
3. Ishøj:Gennemsnitlig afgangs-

tid på 0:32 minutter.

Brandfolk er meget
konservative, og vi
har kørt i røde
brandkøretøjer,
siden dengang
brandsprøjterne
var hestetrukne. 

RICKHOFFMAN, FORMAND FORBRAND-
FOLKENES FAGFORENING IBALTIMORE,

Hurtigst
på pletten

Brandmænd skal gøre rent

Den nye dimensioneringsplan for Københavns
Brandvæsen ville koste 22 brandfolk jobbet, men
nu ser det ud til, at fyringerne kan undgås ved, at
brandfolkene i fremtiden overtager rengøringen
af brandstationer fra et eksternt firma.

Reklamer på sprøjten

I USA truer dårlig økonomi tre af Baltimores
brandstationer med nedlæggelse. Det har ført til
en alternativ redningsplan, hvor et udvalg under
byrådet foreslår at sælge reklameplads på brand-
køretøjerne. Forslaget støttes af brandmændenes
fagforening.

Råb bare op

Studerende fra Aalborg Universitet har udviklet
en lysinstallation, der bruger lydbølger fra råb til at
skabe energi til lys. Ved at råbe og skrige skaber de
selv den energi, der skal til for at få lyset tændt i et
mørkt rum.
Kilde:www.ing.dk

Anmeldt for dårlig skoleluft 

Manglende ventilation i Søndergades Skole har fået Arbejdstil-
synet til at politianmelde Brønderslev Kommune. Borgmester
Lene Hansen forsvarer sig med, at det tager tid, når arbejdet skal
i udbud. Kommunen fik et påbud om ventilation i 2010.

Manglende energieftersyn

Det lovpligtige eftersyn af store ventilations- og klimaanlæg,
som blev indført i 2008, bliver ikke efterlevet. Skønsmæssigt
skal 45.000 anlæg tjekkes for energibesparelser, men efter
snart fem år er det kun sket for 2.800. Energistyrelsens egne
beregninger viser, at der kan hentes en besparelse på mindst
25 procent ved at justere anlæggene.
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Kurveknækker-aftaler opsagt

Med kurveknækker-aftalen har to tredjedele af landets
kommuner siden 2008 modtaget rådgivning og hjælp til
energibesparelser fra Energistyrelsen, mod at de til
gengæld forpligtede sig til at reducere energiforbruget.
Det er slut nu, men Energistyrelsen lover dog, at kom-
muner og virksomheder også i fremtiden vil få tilbudt
en eller anden form for rådgivning.
Kilde:www.dknyt.dk


